Methodisch werken binnen handbereik

Wat houdt u tegen om tranparant te zijn?

MeXtra is een gebruiksvriendelijk cliëntvolg- rapportage- en overdrachtssysteem voor
zorgaanbieders, groot en klein.

Maak t zorg inzichtelijk
mextra

Professionals in de zorg kunnen met behulp van deze
software op methodische wijze zorgplannen samenstellen
en rapporteren op de belangrijkste onderdelen
uit het plan. MeXtra kent onder andere algemene
rapportage, rapportage op werkdoelen (interventies),
groepsrapportage, anamnese, persoonsbeeld, observatie,
zorgdossier, agendafunctie, etc...
We blijven continue werken aan nieuwe functionaliteiten.

Methodisch werken

Symax hecht aan een methodische benadering binnen
de software. Wij zijn van mening dat methodisch
werken en rapporteren het meeste rendement oplevert
voor cliënt en professional. Met behulp van MeXtra
ligt voor elke organisatie methodisch werken binnen
handbereik, zeker als u naast de software ook gebruik
maakt van ons uitgebreide trainingsaanbod. Wij leveren
verschillende methodieken maar u kunt ook eenvoudig
uw eigen methodiek hanteren. U kunt zelfs verschillende
methodieken voor afzonderlijk afdelingen instellen.

Geavanceerde bediening

MeXtra maakt gebruik van een geavanceerde bediening
waardoor het mogelijk wordt ook de complexe facetten
uit het methodisch werken eenvoudig te handhaven. De
opbouw van de schermen volgt nauw het methodische
proces waardoor gebruikers snel vertrouwd raken met
de software en het als ondersteunend ervaren binnen
de dagelijkse werkzaamheden. MeXtra is geschikt voor
Multitouch schermen en Ipad.

Transparantie

MeXtra is ontwikkeld als webapplicatie. Het is daardoor
gemakkelijk delen van de software via het internet

beveiligd te ontsluiten voor cliënten en/of wettelijk
vertegenwoordigers.
Daarmee verhoogt u de transparantie in de aangeboden
zorg.
Met MeXtra kunt u nu ook uw cliënten/wettelijk
vertegenwoordigers laten lezen en schrijven in hun eigen
zorgdossier, echt zorg 2.0 dus.

Plan Do Check Act

MeXtra maakt het methodisch samenstellen van een
ondersteuningsplan eenvoudig. U kunt hoofd- en
werkdoelen aan een domein koppelen waarna de
applicatie automatisch werkplannen voor deze werkdoelen
genereerd.
De gebruiker kan interventies en specifieke
rapportagevragen koppelen aan werkplannen.
Men rapporteert over de voortgang op de items uit het
ondersteuningsplan. De lijn die in het ondersteuningsplan
is uitgestippeld wordt op deze wijze dagelijks gevolgd.
Periodiek kunnen werkdoelen en hoofddoelen worden
geëvalueerd zodat de zorgprofessional en de cliënt een
goed beeld krijgen van de voortgang.
Op basis van de evaluaties kan het plan worden bijgesteld
of een nieuw plan worden opgesteld.

ECD add-on

MeXtra kan naadloos samenwerken met andere ECD’s
zodat het op de achtergrond dezelfde cliëntgegevens
gebruikt. Door MeXtra met deze systemen te koppelen
blijven gegevens centraal opgeslagen en wordt tegelijkertijd
de beschikbaarheid ervan vergroot. MeXtra is daardoor
als een extra toevoeging [add-on] voor deze systemen. De
clientenadministratie kan het ECD blijven gebruiken en uw
zorgprofessionals het gebruiksvriendelijke MeXtra.

OVERDRACHT

BEVEILIGING

BEHEER

U weet als geen ander hoe
belangrijk het is om een
goede overdracht te hebben.
MeXtra helpt u daarbij. Met
behulp van de ingebouwde
rapportagemogelijkheden
heeft u snel de benodigde
rapportages op een rijtje.
Zo heeft u op elk gewenst
moment in beeld wat er
in de afgelopen periode is
gerapporteert.

MeXtra is online beschikbaar
via het internet.
De verbinding verloopt via
een certiﬁcaat zoals u dat
kent bij internetbankieren.
MeXtra staat op een Cloudserver en is ondergebracht in
een state of the art datacenter.
Beveiliging is en blijft een
aandachtspunt voor ons.

MeXtra is eenvoudig te
beheren door middel
van een geavanceerd
beheersysteem. Autorisaties
kunnen op basis van taken
verantwoordelijkheden
en bevoegdheden worden
ingesteld. Door de vele
applicatie-instellingen kan
MeXtra compleet naar eigen
wens worden ingericht.

VOOR PROFESSIONAL & CLIENT
REFERENTIES
Rogier Eijsink (Hoofd Dubbel Diagnostiek) legt uit waarom
Novadic Kentron heeft gekozen voor MeXtra: “NovadicKentron heeft de ambitie om de kwaliteit van het
methodisch werk in de klinieken en basiszorgvoorzieningen
te verhogen. Gezocht is naar software om dit proces te
ondersteunen. De keuze is gemaakt voor Mextra omdat
het voldoet aan de voorwaarde dat het inhoudelijk proces
cyclisch ingericht kan worden, het als gebruiksvriendelijk
wordt ervaren en omdat eigen inbreng over de opbouw en
inrichting mogelijk is.

Alfons Breedeveld (ICT manager NIFP, Pieter
Baan Centrum): “Mextra is volgens de laatste
ontwikkelstandaarden vormgegeven, geheel gebaseerd
op web/intranet architectuur. Dat wil zeggen dat de
software op te leveren is zonder veel extra kosten, welke
vaak verborgen zitten in ondoorzichtige implementatie
trajecten. Het Pieter Baan Centrum heeft hier veel
proﬁjt van gehad bij het in gebruik nemen van Mextra.
De software is dermate ﬂexibel dat aanpassingen tegen
redelijke kosten gerealiseerd kunnen worden.

De ﬂexibiliteit zorgt voor herkenning bij verpleegkundigen
en andere begeleidkundigen, waardoor het primaire
proces goed ondersteunt wordt, maar het kent verder
geen overdaad aan overbodige functies. Scholing op maat
is mogelijk, inclusief ‘train de trainer’. De bedrijfsmatige
consequenties wat betreft risico’s zijn te overzien en te
relateren aan de gewenste kwalitatieve resultaten.Mextra is
een cyclisch geheel van doelen, interventies en evaluaties.
Aan de hand van dagrapportages (dag, avond, nacht)
op gekozen interventies vindt een opbouw plaats naar
periodieke rapportages. Deze periodieke rapportages van
de verpleegkundige discipline worden ingebracht tijdens
multidisciplinaire evaluaties van de behandelovereenkomst
en maken deel uit van het EPD.”

Voor het Pieter Baan Centrum is MeXtra belangrijk bij het
•
•
•
•

volgen van de cliënten
ondersteunen van de professionals
borgen van methodiek
generen van stuurinformatie.

Elianne, Persoonlijk begeleider

“Sinds dat ik van MeXtra gebruik maak, heb ik een
beter overzicht over mijn eigen leven.
Ik zie ineens wat me lukt en waar ik nog aan moet werken.
Daardoor ben ik minder afhankelijk van mijn begeleiders
en heb ik de dingen meer zelf in de hand”.

Stichting De Driestroom

Henk, client jeugdzorg

“Het zorgplan dat we in MeXtra maken is geen statisch
blaadje papier meer, maar een plan waarin je heel veel
ontwikkelingen ziet. ”

SYMAX UW INNOVATIEVE PARTNER.
Bent u op zoek naar een partner die met u meedenkt over het verbeteren van uw
informatiehuishouding, inzetten van ICT middelen of speciﬁeke ZORG 2.0 issues dan zijn wij bij
uitstek geschikt.
Zorginnovatie is voortdurend in beweging. Het is belangrijk een partner in de arm te nemen die
zich ﬂexibel op kan en durft te stellen om aan uw speciﬁeke wensen te kunnen voldoen.
Wij hebben inmiddels bewezen dat een dergelijke ﬂexibele oplossing bij ons meer regel dan
uitzondering is. Sinds 2003 is SymaX voortdurend bezig om zichzelf en haar klanten te innoveren.

WIE WIL ER MET ONS MEEDENKEN OM TE BLIJVEN VERNIEUWEN
Als software leverancier bedenken we veel gebruiksvriendelijke oplossingen voor de zorg.
Maar vernieuwen gaat sneller en beter als u met ons meedenkt. Wij zijn dan ook op zoek naar
innovatieve zorgaanbieders die met goede suggesties komen hoe de zorg nog beter, eﬃcienter
en verantwoord geleverd kan worden. Samen kunnen we dan beoordelen of deze suggesties
in bestaande oplossingen worden geïntegreerd of dat er wellicht een nieuwe applicatie voor
ontwikkeld kan worden. Ook kunnen wij u helpen met het zoeken naar ﬁnancierings- en
subsidiemogelijkheden.

eem contact met ons op.
N
Uw contactpersoon: Geert Klein Breteler
Tooropstraat 117a
6521 NK Nijmegen
tel. 06-29067462
geert@symax.nl
Twitter: @geertkb
www.symax.nl

SymaX ontwikkelt hoogwaardige software.
De gezondheidszorg heeft onze grootste
aandacht, daar liggen onze roots. Onze
medewerkers spreken de taal van de zorg.
SymaX is daarmee meer dan software
leverancier. Omdat wij de zorg van binnenuit
kennen kunnen wij ook van daaruit
opereren.
Implementaties lopen daardoor soepel, de
communicatie is helder en de samenwerking
prettig.
Naast MeXtra ontwikkelen we ook
andere applicaties. Te denken valt aan
module Client-tevredenheid, risicotaxatieinstrumenten, intranet-oplossingen, etc......
Heeft u behoefte aan een
maatwerkoplossing dan zijn wij uw partner.

